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NABÍDKA OBORŮ 
  

 1. CUKRÁŘI – KURZY karamelu, čokolády, vyřezávání ovoce a zeleniny, příprava pro domácí 
        i mezinárodní soutěže 
 

2. KUCHAŘI - kuchařská avantgarda na vašem stole, kurz studené kuchyně: předkrmy ze syrových ryb 
        a mušlí 
 

3. TRUHLÁŘ - řezbářský kurz na odborném pracovišti řezbáře 
 

4. GRAFIK - odborné stáže v Citygraph - sociální podnik, týden v Artičoku: přednáška a workshopy 
(klasické grafické techniky, malby, kresby, alternativní přístup ke grafice, semináře z oblasti 
grafického designu, setkávání s osobnostmi oboru  

 

5. PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – odborné stáže do zařízení  
      alternativního školství (Montessori, Waldorfská škola, Jenská škola). Návštěva odborných pracovišť 

OSPOD, Dětské krizové centrum, Středisko výchovné péče, Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, Domovy seniorů, Azylové domy.  

 
VÍTEJTE MEZI NÁMI! 



 

www.neslhk.com 

Vážení čtenáři, 

milí přátelé. 

Jsme na konci školního roku 2017/2018, který byl náročný, ale i hezký na zážitky a úspěchy 
nejen pro nás pedagogy, ale i další zaměstnance a i pro naše děti, žáky a studenty. Naši žáci 
úspěšně zakončili studium zkouškou dospělosti a já jim všem do budoucího života přeji 
tolik úspěchů           a radosti, kolik jich zažili při studiu na naší škole. Měsíc červen nás 
obdarovává krásnou podívanou do rozkvetlé vonící přírody a já vás chci upřímně potěšit 
dalším barevným číslem našeho zpravodaje před nadcházejícími letními prázdninami 

Je hodně nových věcí, které se u nás ve školce, škole, internátu i centru komplexní podpory 
za uplynulý půlrok udály. Věřte mi, že je pro mne velmi těžké vybrat ze všech aktivit            
a činností takovou, abych přitom nikoho neopomněla a nezarmoutila. 

Především velký dík patří všem mým kolegům – pedagogům za celoroční systematickou 
přípravu a podporu našich žáků a studentů nejen při studiu, ale především ve sportovních 
aktivitách. Úspěchy hovoří jasně: na právě skončeném 54. ročníku Celorepublikových 
sportovních her sluchově postižených žáků, kterého jsme byli pořadateli, jsme se coby 
sportovní tým posunuli         z posledního místa na prostředek. Jsem na výsledky našich 
mladých sportovců hodně pyšná! Gratuluji vám všem! A když už jsem u sportu, fandím snu 
a myšlence našich organizátorů uspořádat za dva roky (2020) v Hradci Králové vůbec 
první Mistrovství Evropy v ledním hokeji neslyšících hokejových týmů. Pokud vedení naší 
školy najde podporu nejen u svého zřizovatele (KHK), ale i u vedení Českého svazu 
neslyšících sportovců, kde funkci předsedy STK - LH zastává náš speciální pedagog Mgr. 
Jaroslav Milich, věřím, že hokejový tým neslyšících má Evropě co nabídnout. Pyšní se 
pátým místem na světě z roku 2017! Velká radost. 

Nemohu nechat bez povšimnutí ani skutečnost, že v letošním roce slaví 20 let své existence 
Divadlo Beze slov, které působí při naší škole. Má za sebou řadu úžasných vystoupení na 
festivalech i veřejných akcích pořádaných v kraji i jinde v naší zemi. Své výročí náš 
herecký soubor oslaví i dvěma vystoupeními na svátku všech sokolů, a to 16. všesokolském 
sletu ve dnech 2. a 3. července v Praze. Všichni jste upřímně zváni. 

Ještě jeden úspěch komplexu našich škol chci dneska zmínit. Naše škola je součástí 
projektu Spread the Sign vedeném švédskými partnery z organizace Evropské centrum 
znakových jazyků. Má ambiciózní cíl: být nejrozsáhlejším on-line slovníkem znakových 
jazyků, dostupným pro zájemce o znakové jazyky po celém světě. Letošní setkání proběhlo 
v těchto dnech v anglickém městě Doncasteru, kam nás pozvali kolegové z Velké Británie. 
Naší účasti si považujeme a máme velkou radost, že i my, svými zkušenostmi, můžeme 
přispět k rozvoji dobré věci. Zároveň jsme se stali partnery navazujícího projektu, který 
bude trvat tři roky. 

Přeji vám pohodu a klid se sluníčkem nad hlavou po celou dobu prázdnin a v novém 
školním roce se těším na další setkání.                            Iva Rindová, ředitelka komplexu škol 

Úvodník 
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Konference se uskutečnila začátkem června při příležitosti oslav 150. výročí 
založení Spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského, dnes Pražského spolku 
neslyšících.  
  
Významné výročí je vždycky příležitostí se zamyslet, zda dnešní příprava na budoucnost 
dětí s handicapem sluchem (neslyšících, nedoslýchavých i implatovaných) je dostačující. 
Vzdělávání dětí, především neslyšících, stále nedosahuje žádoucí a především možné 
kvalitativní úrovně s cílem vychovat a vzdělat celostně vyspělého člověka. Na dané téma 
se zamýšlela řada odborníků, promovaných psychologů, speciálních pedagogů, lékařů, ale 
i zástupců zaměstnavatelů. Přednášky debata i seminář proběhly v krásných prostorách 
Brožíkova sálu na Staroměstském náměstí v Praze.  
 
Na konferenci tematicky zaměřené na současný systém vzdělávání a zaměstnávání 
neslyšících, o možnosti jejich uplatnění na trhu práce a o budoucnosti neslyšících 
v Evropě vystoupily nejlepší z nejlepších v dané problematice. Mgr. Andrea Hudáková, 
Ph.D., ředitelka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty UK v Praze, 
Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Jaroslav Milich, 
speciální pedagog ze ZŠ Štefánikova Hradec Králové pro děti s vadami sluchu, Mgr. Radek 
Červinka, speciální pedagog z Centra komplexní odborné podpory pro klienty se 
sluchovým postižením při naší škole, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta 
Kliniky ušní, nosní a krční Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, 
ale i zástupci Evropské unie neslyšících (EUD) a Evropské unie neslyšící mládeže (EUDY). 
Příspěvky konference se věnovaly celé řadě otázek spojených s problematikou neslyšení a 
vadami sluchu v celé jejich šíři. Třeba: Kde jsou příčiny? Proč se valné části dětí 
s poškozeným sluchem a jejich rodině nedostává soustavné odborné podpory? Proč 
chybí ucelený systém jejich vzdělávání? Proč celá řada neslyšících a nedoslýchavých 
nenachází pracovní uplatnění v oboru, kde získali profesní vzdělání a dovednosti?  
 
Možná by stačilo jednoduše odpovědět: jednou z nejdůležitějších podmínek včasné a 
efektivní rané péče je včasná diagnostika sluchu.  
Ze zkušenosti i z praxe víme, že jednoduchá odpověď na dané i další otázky této 
problematiky neexistuje. Proto i jednotlivé přednášky a diskuze přinesly mnohá 
zamyšlení, ukázaly na bolavá místa a nastínily jen jejich možná řešení. Škoda jen, že se 
konference nezúčastnili odpovědní představitelé příslušných ministerstev a vlády, kde se 
tvoří zákony i učební osnovy včetně metodických vzdělávacích plánů.  

Konference 150 let SNN 

Jak připravit neslyšící na budoucnost 
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Náš zástupce z CKOP Radek Červinka se ve svém vystoupení zaměřil nejprve na 
představení centra, které se skládá z 3 koncepčně propojených úseků (Centrum rané péče, 
Speciálně pedagogické centrum a Centrum metodické podpory školám) a na jejich činnost. 
Zdůraznil komplexnost, provázanost a kontinuitu s pracovišti ORL, komplexní                      
a individualizovaný přístup k potřebám a komunikačním schopnostem klienta, spolupráci 
a respektování rodiny v celé šíři specifik s cílem připravit klienta (dítě) na začlenění, čili 
do vzdělávacího a sociálního prostředí. Dále zmínil nastavení individualizované podpory 
(podpůrných opatření) pro vzdělávání jedince s cílem respektovat jeho individuálnost        
a různorodost v kompetencích, zvláště komunikačních. Na tuto problematiku navázal 
Jaroslav Milich svým vystoupením nazvaným Vzdělávání zaměřené na dítě a jeho 
komplexní potřeby související se sluchovým postižením. Nejprve opět představil 
jednotlivé složky školy, ve kterých pracují slyšící i neslyšící pedagogové na všech 
vzdělanostních stupních od MŠ až po VOŠ včetně externích odborníků. Největší důraz 
kladl na fakt, že žáci s SP by měli získat stejnou úroveň vzdělávání, jaká je stanovena pro 
slyšící absolventy jednotlivých etap vzdělávání, kdy deficit sluchového vnímání se 
nejčastěji projevuje v jazykovém vzdělávání a komunikačních kompetencích. Uvedl, že      
s ohledem na rozmanité a individuální dopady sluchového postižení na jednotlivé žáky 
nelze přednést obecný návod jak žáky se SP  vzdělávat (diferenciace výuky a metod podle 
stupně sluchového postižení a individuálních potřeb jednotlivých žáků, potřeba 
uplatňování bilingvního modelu jazykového vzdělávání pro žáky s těžkým sluchovým 
postižením a neslyšící již od MŠ, audio-orální metoda pro žáky nedoslýchavé a uživatele 
kochleárního implantátu, systematická individuální logopedická péče pro všechny žáky 
MŠ, ZŠ a SŠ. 
   Na tato dvě vystoupení plynule navázala dvě vystoupení zástupců VŠ dr. Zvonka               
a dr. Hudákové, které se zamýšleli nad vzděláváním studentů na vysokých školách              
a poukázali na fakt, že neslyšící mají nyní více možností ke kvalitnímu vzdělávání se, na 
kterém se spolupodílejí především osvěta a moderní technologie, komunikační aplikace a 
sociální sítě, ale třeba i to, že se nabízí obrovská škála akcí a možností. 

V příspěvku dr. Zvonka zaznělo, že je v našem školství patrná jistá disproporce mezi 
směrem, kterým jdou univerzity a směrem nižších stupňů vzdělávací soustavy. Tady         
je důležitá jednotnost a sladění výuky tak, aby se všem dostalo adekvátního a kvalitního 
vzdělání. Jen takovíto jedinci se mohou dobře uplatnit na otevřeném trhu práce. K tomu    
je třeba, aby na to byli připraveni, a to vše jde ruku v ruce se vzděláním. Věří, že budou 
přibývat „deaf friendly“ zaměstnavatelé.  

Konference 150 let SNN 
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   Doktorka Hudáková zmínila 20 let od vzniku oboru Čeština v komunikaci neslyšících, 
kolik je u nás neslyšících VŠ studentů, kde, co a jak studují a s jakými výsledky. Neslyšící 
studenty rozdělila do několika skupin podle stupně vad sluchu včetně dalších specifických 
vad (zrakové postižení, psychické obtíže, poruchy autistického spektra ad.). Na grafech        
a výzkumech poukázala a ukázala, jak vypadá studium na VŠ        a financování zvýšených 
nákladů na studium u studentů se specifickými potřebami, jako jsou tlumočení, simultánní 
přepis, zápis, speciální výuka a další. Dotkla se nedostatků především v oblasti legislativy, 
v oblasti systematické rané péče (včasná intervence), nepřipravenost, neznalost                     
a nezkušenost pedagogů, ale i celé společnosti, nesystémovost, nekoncepčnost, neexistence 
koncepce vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů, nespolupráce a neprovázanost mezi 
vzdělávací, sociální a zdravotní oblastí, absence účinného monitoringu. 
   Konference jednoznačně ukázala, že oblasti vzdělávání, včasné rané péči a spolupráci 
jednotlivých složek od RP až po zaměstnavatele je nutné věnovat maximální pozornost.      
A to nejen ze strany politických činitelů na nejvyšší vládní úrovni, ale i na odborných 
ministerských místech, kde bude v budoucnu pracovat dostatek specialistů znajících aspoň 
dobře danou problematiku a schopných vytvořit jednotné noty pro přijetí platné legislativy.   
                                                                                                                                Hana Marie Kunešová  
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Sociální výbor 

Komise Rady Královéhradeckého kraje 
4. jednání komise pro občany se zdravotním postižením proběhlo v prostorách naší 
školy 
 
Komise zasedala ve druhé polovině května. Její členové přijali pozvání setkat se                  v 
prostorách naší školy. Členové komise se tak seznámili s našimi hezkými prostorami         a 
vyslechli si něco málo z historie. Shlédli video, protože v odpoledních hodinách se praktická 
výuka již nekonala. Zvláště jsme rádi mezi sebou uvítali bývalého ministra zdravotnictví a 
současného zastupitele KHK Doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Komisi vedla předsedkyně 
Helena Brehovszká.  
    
   Mgr. Petr Vysuček představil přítomným Vyšší odbornou školu, Střední školu, Základní 
školu a Mateřskou školu Hradec Králové, Štefánikova 549 a informoval o rozvojových 
záměrech. Současně s prezentací měli přítomní možnost shlédnout video představující 
život ve škole a jejích jednotlivých částech. Co se týče rozvojových záměrů, byla přestavena 
nejen vize a program Centra komplexní podpory s metodickou činností, ale i rozvoj 
tlumočnických služeb (sociální služba) a také investiční projekty s cílem zlepšit zázemí 
nabízených služeb (nové prostory, učebny, laboratoře s moderním vybavením na 
zahraniční úrovni pro vzdělávání tlumočníků).  
 
   Následovaly dotazy a diskuse účastníků. Přítomní se zajímali o počty dětí ve škole, 
spádovost školy, technologie využívané neslyšícími, život školy a žáků (zapojení do 
sportovních aktivit, řešení případných výchovných problémů), postavení českého 
znakového jazyka, příležitosti a bariéry zaměstnávání osob se sluchovým postižením, 
specifika v porozumění a komunikaci osob se sluchovým postižením (s ohledem na vývoj 
dítěte). Zásadním tématem byla komunikace slyšících rodičů s dítětem s vadou sluchu, 
zájem resp. omezený zájem rodičů o vzdělávání v českém znakovém jazyce.        
 
   V rámci jednání komise podal Mgr. Petr Vysuček podnět k zařazení registrovaných 
tlumočnických služeb do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje. Aktualizace Sítě měla být projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, které proběhlo dne 18. 6. 2018. Zařazení tlumočnické služby do 
Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb podpořili přítomní členové Komise 
hlasováním.  
                                                                                                                                   Mgr. Petr Vysuček 

Hana
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Sociální výbor 

Tlumočení jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
Jednání se konalo 21. května a nejdůležitějšími body byla tentokrát oblast financí a krajských 
dotací. KHK si vezme úvěr ve výši 900 milionů korun u Komerční banky a většina peněz 
poslouží k přestavbě nemocnice v Náchodě. První čerpání úvěru bude realizováno již začátkem 
července letošního roku. Dalším tématem jednání byly dotace na neinvestiční projekty v oblasti 
kultury a památkové péče, kde rozdělí více než 12 milionů korun. Mezi úspěšné žadatele patří 
třeba Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují nebo projekt na opravu 
kostela Sv. Anny v Hradeckých Kuklenách.  
Obce v KHK dostanou na svůj rozvoj 57 milionů korun v rámci Programu obnovy venkova pro 
rok 2018, zastupitelé tak udělají radost 95 žadatelům. Zastupitelstvo také schválilo rozdělení 
finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské struktury. Za částku 22 milionů korun dojde 
v jednotlivých obcích k vybudování vodovodů, kanalizací nebo čistíren odpadních vod. V 
prvním kole se schválilo 31 žádostí, kraj přitom eviduje žádostí 109.  
Další zasedání se uskutečnilo 18. června.                                                                                            Red 
 
Více na www.youtube.com/watch?v=PtC0gQclveE&feature=youtu.be  
  

http://www.youtube.com/watch?v=PtC0gQclveE&feature=youtu.be
Hana
V = na další řádek
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Situace v profesích nábytkářského průmyslu začíná být kritická  
 
Statistiky říkají, že za dvanáct let ubylo 69 % absolventů truhlářských oborů, a 
čalouníků je méně dokonce o 80 %. To vše v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje 
sedmým rokem za sebou.  
   Naše škola má velký zájem o spolupráci s Asociací malých a středních podniků a 
živnostníků ČR (AMSP ČR), proto zahájila první přímé rozhovory. Jde především           
o podporu a propojení oboru truhlář, umělecký truhlář naší školy, ale i o další 
učňovské obory. Nejde pouze o spolupráci na bázi finanční podpory, ale jde především 
o možnost získat budoucí uplatnění našich absolventů v praxi a praktickou výuku 
absolvovat přímo v podnicích. Velmi špatná zpráva pro celé naše hospodářství je, že 
přes všechny pozitivní zprávy trvale klesá počet absolventů. V oboru truhlářském 
došlo meziročně k pětiprocentnímu propadu absolventů na počet 792.  Podobná 
situace je v oboru čalounickém a v obou případech přitom dochází k velkému poklesu 
míry nezaměstnaných absolventů. 
   AMSP ČR proto společně se svými profesními partnery usiluje o oživení praktické výuky 
v moderním pojetí do základních škol.  Iniciativa je založena na snaze rozšířit výuku 
základních škol o praktické činnosti založené na manuální zručnosti kombinované 
s využíváním výpočetní techniky a nových technologií. Cílem je nejen posílení ruční 
dovednosti žáků, ale spojením s moderními technologiemi vzbudit u žáků přirozený 
zájem o technické obory, které jsou základem každé domácí ekonomiky.  
   Klastr českých nábytkářů v roce 2018 rozšířil svoji spolupráci se středními odbornými 
školami a vyhlásil soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář. Základním cílem je 
podpora učňovského školství, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky. 
Umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Dalším cílem je zvýšit 
propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a 
dodavatelů do vzdělávání a získat nové zájemce pro tento obor, a tím uspokojovat 
požadavky na trhu práce.  
   Soutěž pro žáky v oboru truhlář je tříkolová a skládá se ze školních kol, regionálních kol 
v rámci krajů a celostátního finále. Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru 
truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků regionálních kol. Do 
soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky. Je pořádaná i mezinárodní sekce 
soutěže žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté – žáci ze Slovenska, Polska a 
Maďarska. 
   Předseda AMSP ČR Karel Havlíček shrnuje výsledky analýzy a iniciativu k posílení 
praktických dovedností žáků: „Stav u nábytkářů do určité míry kopíruje ostatní obory. 
Ze škol vycházejí studenti nepřipraveni pro budoucí profese. Pokud chceme tento 
trend změnit, je třeba začít pracovat s dětmi již na základních školách.“ 
   Vedení naší školy vítá slova předsedy Asociace pana Havlíčka a věří v navázání 
oboustranně prospěšné spolupráce tak, aby i žáci a učni s vadami sluchu získávali 
plnohodnotná pracovní místa a uplatnili se na trhu práce.              Mgr. Iva Rindová, redakce 

Učňovské obory 
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Truhláři: Zmrzlibar 

Po roce jsme se opět vrátili k prodejci zmrzliny  
 
 
V ulici V Lipkách v Hradci Králové jsme loni postavili konstrukci nad stánkem pro prodej 
zmrzliny – ZMRZLIBAR. K vylepšení služeb letos navrhl p. Ing. arch. Lukáš Hudák lavici na 
sezení při mlsání výrobků „Zmrzlibaru“. A tak se opět po roce na naše truhláře obrátil 
provozovatel „Zmrzlibaru“ pan Kotala se zakázkou. Realizace se ujal pan Vladimír Raška se 
žáky oboru truhlář. A protože to byli ti samí, kteří stánek stavěli před rokem, vrhli se do 
zakázky s chutí a i několikrát ochutnali zmrzlinu ze stánku. Během třech dnů akci zvládli      
a v pátek 11. května akci se zdarem dokončili. Věříme, že se náš výtvor panu Kotalovi líbí 
stejně jako stánek samotný. Jedná se o atypickou lavičku alá hráň latí, aby ladila se stánkem. 
                                                                                                                                 spokojení učni truhláři  
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„Nechodím sem zbytečně“ 
Jsme bronzoví! 
 
Soutěž truhlářů proběhla koncem dubna v Hostinném. Naše soutěžní dvojice obsadila 
krásnou bronzovou příčku – 3. místo. Dvojici tvořili Vašek Novotný z 2. ročníku a Lukáš 
Skořepa z 1. ročníku. V loňském roce tato dvojice sice získala první místo, ale konkurence 
byla letos mnohem silnější a i zisk třetího místa je krásné umístění. Našim žákům 
gratulujeme. Vzorně reprezentovali naši školu a ukázali, že výuka našeho oboru patří stále 
v naší zemi mezi nejlepší. V letošním roce se soutěže zúčastnilo devět týmů, které 
po absolvování vědomostního testu mělo za úkol vyrobit dubovou krabičku spojenou 
sdruženými čepy a rozdělenou příčkami.                                     
                                                                                                                                         Aleš Melichárek 

Truhláři 
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Projekt Spread the Sign 
 
V červnových dnech se zástupci školy a Centra komplexní odborné podpory zúčastnili 
závěrečného setkání s partnery z 12 evropských zemí k projektu Spread the Sign. Na 
setkání do anglického města Doncaster nás tentokrát pozvali kolegové z Velké Británie (v 
minulých dvou letech to byli kolegové z Chorvatska a Francie). 
   Projekt pod vedením švédských partnerů z organizace Evropské centrum znakových 
jazyků má ambiciózní cíl: být nejrozsáhlejším on-line slovníkem znakových jazyků, 
dostupným pro zájemce o znakové jazyky po celém světě.  
   Primárně však má být slovník národního znakového jazyka dostupný v každé účastnické 
zemi, tj. pro nás v České republice. Slovník se ve škole využívá při výuce a v rámci Centra 
také s rodiči a pedagogy z různých škol. Přestože už slovník několik let existuje, stále je co 
zdokonalovat a vylepšovat. Přidávají se nová videa se znaky na web, vznikla nová aplikace 
slovníku pro mobilní telefony dokonce i s kvízem, vzniká interaktivní verze slovníku pro 
výuku znakového jazyka, a čeká nás ještě mnoho dalších komponentů. To všechno až v 
dalším, tříletém období projektu a také s novými partnery tentokrát i ze zemí mimo území 
EU. Už se moc těšíme na další výzvy a seznámení s novými partnery.  

Mgr. Martina Šmídová 

Evropské centrum znakových jazyků  

Hana


Hana
v barvě loga

Hana
(v = závorku i jednoznakovku umístit na další řádek

Hana
zarovnat celý text na konec řádků

Hana
pozor na jednoznakovky
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O komunitním centru několik slov: 
Je věnováno početné komunitě neslyšících, které nabízí významnou platformu pro 
setkávání a vzdělávání. Neslyšící se zde mohou nejen vzdělávat a rozvíjet sami sebe skrze 
svůj přirozený jazyk – český znakový jazyk – formou vzdělávacích seminářů, interaktivních 
přednášek, projekcí, diskusí na různá témata a mnoha dalších komunitních činností.  
Znakovárna je otevřena i slyšícím zájemcům o jazyk a kulturu neslyšících. 

Znakovárna 

„Znakovat je lidské“ 
 
V březnu náš spolupracovník a vedoucí VOŠ přednášel o vzdělávání neslyšících a 
nedoslýchavých v prostorách NF Dar sluchu v Praze.  
   Tématem přednášky bylo několik zásadních otázek, jako například: Máme u nás opravdu 
kvalitní vzdělávání? Jsou neslyšící pedagogové skutečným a dobrým vzorem pro neslyšící 
děti? Jaká je úroveň vzdělávání a výuky čistého znakového jazyka? Mají všechny neslyšící 
děti kvalitní a dostupnou logopedickou podporu? Jsou skutečně neslyšící děti v inkluzivním 
vzdělávání metodicky kvalitně vedeni? Kdo zabezpečuje jejich kvalitní metodiku výuky? Co 
říká Česká školní inspekce a nechybí v jejich řadách neslyšící odborník?   
Došlo i na srovnání s mluveným jazykem = orální výuka.  
 
   Po přednášce následovala velmi živá diskuze. Neslyšící se hodně vyptávali jak změnit 
školství, jak udělat, abychom měli lepší vzdělávání, a zda u nás vůbec máme organizace pro 
rodiče se SP. Jsem velmi rád, že mí kolegové začali na dané téma diskutovat a propagovat ho 
i mezi slyšícími lidmi. Dokonce mě o další přednášku požádali i lidé z Moravy. I za toto 
pozvání jsem rád, protože je zapotřebí seznamovat všechny lidi (bez rozdílu) s problémy 
neslyšících především v oblasti vzdělávání a komunikace se slyšící většinou společností.                                        

                                                                                                                                                 Petr Vysuček 
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Průzkum spokojenosti neslyšících klientů s tlumočnickými službami                                   
v Královéhradeckém kraji 
 
Více než 60 % dotazovaných uvedlo, že dle jejich názoru není 
v Královéhradeckém kraji tlumočníků dostatek. 
 
Průzkumu se zúčastnilo 65 respondentů různého věku. 88 % respondentů bylo ve věku 
20-65 let. Z výsledků výzkumu vyplývá, že drtivá většina dotazovaných ve věku od 15 
let (94 %) volí jako svůj primární komunikační prostředek český znakový jazyk. 
Mluvený nebo psaný český jazyk by volila pouze 3 % dotazovaných.  
 
Co se týče způsobu objednávání tlumočnických služeb, skoro polovina respondentů uvedla, 
že pokud tlumočení potřebuje, kontaktuje přímo konkrétního tlumočníka, méně často řeší 
objednávání přes organizaci poskytující tlumočnické služby.  
   Frekvenci objednávání tlumočnických služeb zvolilo 79 % respondentů možnosti mezi 2x 
a více než 10x měsíčně. Přes více jak polovinu uvádělo, že tlumočnické služby využívají       
2-5x měsíčně. Stejně často se jim ale stává, že žádný z tlumočníků není dostupný. To vede 
k tomu, že neslyšící musí své jednání či schůze řešit bez tlumočníka nebo je rušit. 20 % 
respondentů uvedlo, že u nich díky nedostupnosti tlumočnické služby došlo k finanční 
újmě a 26 % neslyšících uvedlo zdravotní újmu. Pokud se neslyšící rozhodli jednání účastnit 
i přes absenci tlumočníka, v průzkumu uváděli, že buďto zvládli situace vyřešit sami nebo 
se při vyjednávání poměrně často dostali do konfliktů (26 %), nebo si s komunikačním 
partnerem neporozuměli (32 %).  
 
   Další častou odpovědí na otázku, proč neslyšící nevyužívají tlumočnickou službu v KHK 
bylo, že jim dostupní tlumočníci nevyhovují (26 %). K tomuto faktu dochází z nejrůznějších 
důvodů.  
Výčet je seřazen od nejčastějších po méně časté:  

tlumočník nevhodně zasahoval do tlumočené situace (31 %),  
tlumočník neslyšícímu respondentovi nerozuměl (25 %),  
tlumočník nerozuměl tématu, které tlumočil (22 %),  
tlumočník porušil mlčenlivost (20 %),  
tlumočníkův projev byl neslyšícímu nesrozumitelný (17 %),  
tlumočník přišel pozdě nebo nevhodně oblečený vzhledem k situaci (11 %).  

 
Na otázku: s kolika tlumočníky jsou neslyšící respondenti na území Královéhradeckého 
kraje opravdu spokojeni, odpovědělo 30 % dotazovaných, že bohužel s žádným. Skoro 40 % 
uvedlo, že maximálně se dvěma. Dalších 30 % je spokojeno s maximálně pěti. Možnost 6 a 
více zvolilo pouze necelých 5 % účastníků průzkumu.                     přípravný tým tlumočníků 
 
Z výzkumu vyplývá poptávka neslyšících uživatelů tlumočnických služeb 
po větším počtu kvalitních tlumočníků v Královéhradeckém kraji.  

Průzkum spokojenosti s tlumočnickými službami (ČZJ) 
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Divadlo Beze slov 

Benefiční představení k 20 letům existence divadla 
 
U zrodu divadla stáli prof. Miloň Potměšil, který oslovil současnou uměleckou vedoucí Evu 
Kuršovou s nápadem, zda by nechtěla vést tehdejší neslyšící první třídu dětí toužících po 
pohybu a uměleckém projevu. Stalo se. Eva Kuršová propojila neslyšící malé děti s dětmi 
slyšícími ze ZUŠ, kde tehdy působila (psal se rok 1986). Počáteční obavy ze vzájemné 
spolupráce brzy zmizely. Děti si pomáhaly, krásně se doplňovaly a umělecká vedoucí se 
začala učit český znakový jazyk.  
 
   Představení se uskutečnilo v Divadle DRAK v Hradci Králové v polovině měsíce května 
před vyprodaným hledištěm. Každá etuda s postupujícím časem a podmalovaná krásnými 
písněmi i melodiemi podněcovala nadšené publikum ke stále většímu potlesku. 
   Již první etudy s názvy Kapky deště, Loutka a Život je… byly důkazem toho, že život se 
s nikým nemazlí a diváci se v nich našli.  
   Než se připravilo pódium a rekvizity na další výstup malých neslyšících herců, moderátor 
Karel Voříšek (redaktor a moderátor večerních zpráv na TV Prima) krátce přiblížil obsah 
etud druhého vstupu, kterými byly Robot, Vlny a Problém. Ukázka etudy Robot s malými 
nadějnými žáky – herci vyvolala u obecenstva první dlouhotrvající aplaus.  
   Ve třetí sérii etud, které bez nadsázky patří k oblíbeným jak u starších herců, aktérů 
etudy, tak i u diváků, se největšímu potlesku těšila hned první etuda Glóbus, která diváky 
zavádí do několika zemí světa. Nutno dodat, že právě Glóbus úspěšně reprezentuje naši 
školu na mnoha přehlídkách i festivalech, jako je festival Otevřeno v Kolíně, nejznámější 
a nejoceňovanější festival s nejdelší tradicí pantomimického divadla u nás.  
   Čtvrtá série s etudami Dveře, Irský tanec, Rozvrzaná židle a Samota doslova zvedaly 
diváky ze sedadel. Zvláště Irský tanec, který je velmi rytmický a technicky složitý i pro 
slyšící tanečníky a umělce, vyvolal obrovské nadšení přítomných diváků, protože v podání 
neslyšících umělců – tanečníků je takovýto výkon Bomba! Etuda Samota byla svěřena 
osvědčeným a sehraným hercům souboru – Monice a Romanovi, kteří nezklamali. Divadlo 
pro změnu v tomto okamžiku ztichlo a vychutnávalo si příběh za doprovodu podmanivé 
hudby, který se před nimi odehrával. Odměna? Dlouhotrvající potlesk… 
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Divadlo Beze slov 

   Poslední série benefičního představení gradovala etudou Píšťala, ve které vystupují 
nejmladší herci souboru za doprovodu svých starších kolegů. Tanec s názvem Country je 
dokonalou ukázkou spolupráce neslyšících a slyšících umělců na jevišti, kteří cítí hudbu 
každým pohybem, vysílají a přijímají vibrace v energetickém obalu, který se při těchto 
aktivitách zcelí v jednu velkou bublinu. Tento efekt je přímo úměrný zájmu a nasazení 
účinkujících. Hrají Roman, Tereza Kubíčková /slyšící učitelka/ a 6 studentů a žáků. 
   Závěr představení uzavírala svými písněmi zpěvačka Hanička Křížková, která již 
několikrát podpořila akce neslyšících umělců. Publikum nadchla a roztleskala písněmi Jak 
déšť a Johny, které byly tlumočeny do českého znakového jazyka. Tlumočení se ujali  
dvě dámy Mgr. Radka Krulichová a Mgr. Daniela Vacková, slyšící tlumočnice českého 
znakového jazyka a jejich kolega Bc. Marcel Krištofovič, neslyšící tlumočník. Všichni 
členové souboru Hands Dance z Brna. 
   Diváci se nechtěli spokojit s koncem představení, a tak si dlouhotrvajícím potleskem ve 
stoje vynutili přídavky. První byla osvědčená skladba Děti ráje (na hudbu a text Michala 
Davida), ve které se představili Monika, Roman, Tereza a 6 studentů a žáků. Celou benefici 
ukončila píseň Harlekýn v podání Hanky Křížkové opět umělecky tlumočena do ČZJ Mgr. 
Danielou Vackovou a Bc. Marcelem Krištofovičem a v roli klauna se k nim z Divadla Beze 
slov připojil i Pepa Berousek.  
 
   Po děkovačce v závěru představení došlo i na dary souboru Divadla Beze slov, které jim 
věnovali nejen političtí představitelé města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, ale 
osobní peněžitý dar přidala i starostka města Železnice v okrese Jičín a senátor Jan 
Sobotka, připojil se podnikatel z Prahy Josef Malý a vedení divadla DRAK, které věnovalo 
výtěžek z vyprodaného představení umělecké vedoucí Divadla Beze slov, svých honorářů 
se vzdali pozvaní hosté: moderátor Karel Voříšek i zpěvačka Hanka Křížková a všichni tři 
tlumočníci včetně tlumočnice, spolu-moderátorky představení Mgr. Evy Kastnerové.  
 
   Všem dárcům děkuje nejen vedení školy, při které divadlo působí neuvěřitelných 20 let, 
děkují všichni členové souboru v čele s uměleckou vedoucí Evou Kuršovou. Divadlo si za 
získané prostředky pořídí nejen vlastní žíněnky (nikdy je nemělo a zkoušelo na 
vypůjčených), ale i kvalitní zvukovou aparaturu (používalo vždy starou a několikrát 
repasovanou), jednotné dresy i tenistky pro svá vstoupení venku. Poprvé ve své 20leté 
historii! 

Hana
chybí autor = doplnit red = psáno kurzívou = dát na konec řádků
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Náchodská PRIMA SEZÓNA 
 
Tématem letošního ročníku byla „voda“ 
 
Na náchodské Prima sezóně jsme vystupovali již počtvrté. Vystoupili jsme s krátkým 
programem, ve kterém jsme představili několik našich etud, jakými jsou třeba Píšťala, 
Country a  další. Z těch novějších se jedná o etudy Robot (vzpomínka na Prima sezónu 
v minulém roce); Strašidla a Elfové, Kapky deště, Pod Hladinou (Ve vodě i ve vesmíru se 
můžeme vznášet, v realitě na zemi, k tomu potřebujeme zodpovědného partnera) a etuda 
Vlny (Není voda jako voda, ale rozbouřené moře, to je něco!) a další.  
   Tématem letošního ročníku byla voda, proto jsme se ji snažili zakomponovat do našich 
vystoupení. Z našeho souboru se festivalu zúčastnilo na 30 osob (herci i organizační tým). 
Úspěch jsme sklidili i přesto, že účast nebyla vzhledem ke špatnému počasí moc velká. 
Představení se konala v kině, kde bylo méně prostoru, než by bývalo na place přímo na 
náměstí, kde se všechna představení obvykle konají. Umělecká vedoucí souboru určitě 
plánuje účast i v příštím roce. Už nyní se těšíme.                         Vlaďka Lišková, Eva Kuršová 

Divadlo Beze slov 
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Atletické úspěchy našich žáků 

Mistrovství se konalo začátkem června v Brně a nechyběly ani medaile  
 
V sobotu 2. června 2018 vyjela početná výprava našich sportovců z Hradce Králové do Brna. 
Cílem bylo neudělat ostudu a dobře se umístit. Mladí a nadějní atleti ze Sportovního klubu 
neslyšících Hradec Králové nezklamali a dosáhli překvapivých výsledků. Většina sportovců 
byli nynější nebo bývalí žáci naší školy. Sára Polgárová, Markéta Filipová, Sára Lešková, 
Darina Lešková, Martina Křivská, Linda Than Duong Thu, Anna Kellnerová, David 
Rosendorf, Petr Doleček, Tomáš Petr, Václav Beránek, František Leška, Mário 
Červinka, Tomáš Halbrštát, Pavel Skokan, všichni dohromady získali celkem 
neuvěřitelný počet 28 medailí. Štafetě mladších žákyň se podařilo stanovit nový rekord ve 
štafetě 4 x 60m. Děvčata zvítězila časem 39 vteřin, a tím se staly i držitelky českého rekordu. 
Linda Than Duong Thu byla vyhlášena nejlepší atletkou v kategorii mladších žákyň. 
Pro nás všechny se tento den zapsal do historie a úžasně jsme si ho užili. Skvělá 
reprezentace mateřského klubu SKN HK.       
                                                                                                                                            Vlaďka Lišková 
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Abilympiáda 

Hradecký triumf na 26. ročníku pardubické abilympiády 
 
V pardubické Tipsport areně se uskutečnila národní abilympiáda, která měla letos už 
šestadvacátý ročník. Přehlídka pracovních i volnočasových schopností a dovedností je 
určena pro osoby se zdravotním postižením a tradičním pořadatelem je Česká 
abilympijská asociace, která se náročné organizace opět zhostila na jedničku. Pro 
soutěžící z celé republiky bylo připraveno celkem 17 disciplín, největší zájem byl o 
fotografování, keramiku, malování na kameny a aranžování suchých květin. 
Nejúspěšnější výpravou ze všech zúčastněných byla VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, která 
získala čtyři prvenství, tři druhá a jedno třetí místo!  
 
Všechny stupně vítězů patřily Hradeckým v dřevořezbě:  
Jan Venzara, 2. Vít Klement, 3. Radek Šmída, návrh plakátu vyhrál Ondřej Holubec, 
studenou kuchyni Pavel Zeman a fotografování Jana Marková. Druhá místa 
vybojovali Jana Marková v návrhu plakátu a Pavel Zeman v cukrářství. Ve 
dvanáctičlenném týmu dále byli Vojtěch Doležal, Michal Kebort, Patrik Krúpa, 
Zdeňka Ksandrová, Jakub Litrbacký a Josef Vozobule. 
Gratulujeme! 
 
   Abilympiáda byla počtvrté součástí zážitkové výstavy Kreativ, která návštěvníkům 
nabídla tvořivé dílničky a stánky s ručními výrobky. Obohacením zajímavého programu 
se stala premiérová Burza zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. V pestrém 
doprovodném programu byly k vidění zajímavá taneční a hudební vystoupení, kouzelník, 
barmanská show, ukázky výcviku psů Policie ČR a populární canisterapie. Mezi 
abilympioniky přijel na besedu režisér filmových pohádek a komedií Zdeněk 
Troška.                                                                                           (fr), red, ilu foto Jaromír Fridrich 
  
Poznámka: Zveřejněno v Týdeníku Hradečák 
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Spolupráce mezi školami 

Inkluze je kompromis 
 
Po dvouleté zkušenosti je zřejmé, že jde o kompromis mezi postiženými a zbytkem 
třídy, jak píše v článku kolega Roman Lupoměský (časopis Mosty 2/2018).  
 
Autor se částečně zamýšlí nad úrovní vzdělávání dětí neslyšících, kde je velkým 
problémem především jazykové vybavení těchto dětí, jejichž přirozeným jazykem je jazyk 
znakový a jejich schopnostmi, které jsou na různé úrovni podle stupně postižení sluchu. 
Bohužel, nedotahuje svou myšlenku do konce. 
   Pravda je, že děti s těžším postižením sluchu mají v klasické třídě slabší motivaci pro 
učení, čímž se nestartuje jejich další  jazykový vývoj, a tím i vývoj rozumový, potažmo 
celostní. Každé dítě potřebuje mít dospělý vzor, který ho vede, posunuje a ukazuje mu 
cestu. Dítě s těžkou sluchovou vadou, které se dostane do třídy slyšících spolužáků, často 
nerozumí výkladu učivu, o přestávkách nemá možnost popovídat si se svými kamarády, 
protože si vzájemně nerozumí, a tak se přirozeně uzavírá do sebe. Ani ve slyšícím učiteli 
nevidí svůj vzor, protože se s ním těžko domluví a znakový jazyk učitel v běžné třídě 
neovládá. Asistent pedagoga v těchto případech nestačí.  
   Je proto velmi povzbudivé, že v současné době zástupci České školní inspekce zastávají 
názor, kdy je lepší, když se učitelé se znalostí českého znakového jazyka přímo ve výuce 
podílejí na vzdělávání dětí s vadami sluchu ve speciálních školách. Není ostuda takovéto 
školy navštěvovat. Přesto se často stává, že především slyšící rodiče dávají své sluchově 
hendikepované dítě raději do škol běžných a až v době, kdy takovéto dítě už nestačí ve 
výuce, začne zaostávat za svými slyšícími spolužáky, nebo má psychické problémy, cítí se 
osamoceno, nemá kamarády, se až následně rodiče obrací na vedení speciálních škol, aby 
jejich dítě přijali. Někdy už je pozdě na jeho další osobnostní rozvoj, i když je třeba dítě 
přirozeně inteligentní a nadané. Chybí jazyková vybavenost, znalosti učiva a jsou zde i 
další aspekty.  
   Vzdělávání sluchově hendikepovaných dětí integrovaných do běžných škol by se dalo 
řešit jednotnou metodikou s danými učebními osnovami pro uživatele znakového jazyka. 
Tato metodika v našem školství bohužel zatím chybí. Potěšující je, že naše škola je 
partnerem Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), kde vznikají vhodné materiály pro 
výuku českého jazyka a nejazykových předmětů pro děti neslyšící a s vadami sluchu, které 
preferují český znakový jazyk. Je hodně špatně, že si tyto výukové materiály vytvářela       
a dosud vytváří každá speciální škola sama. Není tak zaručena ani kvalita vzdělávání dětí 
s vadami sluchu, ani profesionalita výuky. Je dobře, že se začíná blýskat na lepší časy.  
   Rozhodně nelze souhlasit se závěrem pana kolegy, který píše, že dnešní komunita 
neslyšících a uživatelů znakového jazyka je silně proti inkluzi. Pokud budou mít děti 
s vadami sluchu k dispozici jednotné výukové materiály a profesionální garanci výuky i 
v hlavním vzdělávacím proudu, není důvodu bát se jejich pobytu v těchto třídách.                 
I členové komunity neslyšících a vedení organizace ASNEP podporuje tvorbu jednotné 
metodiky výuky a nemyslí si, že inkluze je krok špatným směrem. Před zavedením inkluze 
se mělo předem pamatovat na jednotnou metodiku výuky především u dětí preferujících 
český znakový jazyk. A tyto děti a žáci v běžném vzdělávacím proudu si už potom budou 
muset sami poradit s dostatkem svých kamarádů.                                                                                                              
                                                                                                                                    Hana M. Kunešová 
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Červnový víkendový pobyt pro děti a rodiny se sluchovým postižením 
 
Tuto víkendovou akci pro rodiny pořádalo Centrum komplexní odborné podpory Duháček 
– konkrétně pak Centrum rané péče a Speciálně pedagogické centrum. Pobytu se zúčastnilo 
přes 60 osob (včetně dětí) a akce měla veliký úspěch jak u rodičů, tak u dětí. Většina rodičů 
si přeje, aby se podobné akce opakovaly častěji; ocenili především přítomnost speciálních 
pedagogů, psychologa, logopedů, profesionálních tlumočníků a dalších organizátorů akce.   
 
   Setkání bylo zahájeno páteční zajímavou přednáškou, kterou vedl Mgr. Radka Červinka s 
názvem „Komunikační vývoj u neslyšících dětí ve věku 0 – 6“. Viděli jsme na opravdu 
živé diskuzi, že dané téma bylo pro přítomné rodiče aktuální, ale i nové a neznámé. Bylo 
jedno, zda se jednalo o rodiče slyšící nebo neslyšící. V sobotu jsme celé dopoledne a pro 
oblíbenost i část odpoledne věnovali tématu „výchova dětí“. Zajímavou přednášku doktorky 
Lidmila Pekařové  poutavě a odborně moderovala vedoucí SPC Mgr. Martina Šmídová. 
Vzhledem ke své velké zaneprázdněnosti nám bylo předáno DVD, a přednášku s názvem: 
„Základní výchovné problémy při výchově a vzdělávání dětí ve věku 6 – 15“ s paní dr. 
Pekařovou jsme zvládli alespoň zprostředkovaně. I tato moderovaná přednáška byla pro 
nás vychovávající a velmi přínosná, protože jsme od paní doktorky mohli získat mnoho 
cenných informací a užitečných rad k výchovné problematice.  
  
   Následující přednášku, která zabrala většinu odpoledne, vedl kolega Mgr. Jaroslav Milich 
a jmenovala se „Domácí podpora žáka ZŠ“. Opět následovala velmi živá diskuze, otázky 
nebraly konce, a maminky a tatínkové se chtěli dozvědět co nejvíce o domácí 
přípravě, dělání domácích úkolů, kdy a jakou formou dítě doma podpořit tak, aby to bylo 
pro dítě i zajímavé. Po večeři jsme měli volnou zábavu, ale převážně se v kroužcích 
debatovalo o probraných tématech, a kdo chtěl, mohl si zahrát volejbal, či odpočívat 
formou jiné aktivity. Děti se zabavily hrami, do kterých nakonec dokázaly zapojit i nás, 
dospělé… 
 
   Na poslední den pobytu,  neděli dopoledne, bylo naplánováno velmi citlivé téma s názvem 
„Přednáška s besedou o slyšících dětech neslyšících rodičů“. Přednášeli Ing. arch. Eva 
Kubjátová, Mgr. et. Mgr. Monika Augustinová, a Mgr. Karel Redlich (vše zástupci organizace 
CODA ČR, z. s.). Téma a informace, které jsme obdrželi, byly pro všechny přítomné nejen 
velmi zajímavé, ale i poučné a dojemné. Například jsme se dozvěděli, jak může být výchova 
slyšících dětí dvěma neslyšícími rodiči náročná, a to pro obě strany a jaká úskalí se mohou 
při tomto výchovném uskupení vyskytnout. Zástupci organizace CODA ČR, z. s. svými 
zkušenostmi z dětství mnohým přítomným rodičům tzv. otevřeli oči. 
 

CKOP 

Hana
s = na další řádek

Hana
dr. = na další řádek
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Je zcela jisté, že celý víkendový pobyt se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Nesmíme při celkovém hodnocení zapomenout na naše skvělé a obětavé učitelky, které po 
celý víkend na děti dohlížely, hrály si s nimi, vymýšlely pro ně soutěže, výlety, apod. Děti 
s nimi byly opravdu od rána až do večera, aby rodiče měli klid a čas na přednášky a na 
následné diskuze k daným tématům. Děkujeme vám, milé dámy!   
 
   Pro slyšící a neslyšící rodiče a jejich děti připravujeme další akce. V případě vašeho zájmu 
se můžete obracet na našeho kolegu Mgr. Petra Vysučka, email: vysucek@spcduhacek.cz, 
aby vás zařadil do seznamu.  Již dnes se upřímně těšíme na další setkání.       
                                                                                                                             Váš tým CKOP Duháček 

CKOP 

mailto:vysucek@spcduhacek.cz
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Tématem umělecké soutěže bylo: „Ve jménu R. U. R. (Roboti jako lidé)“ 
 
Soutěž proběhla v první polovině dubna v prostorách Střední školy, Základní školy               
a Mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci. Soutěž se určená pro umělecky 
nadané sluchově postižené žáky, kteří sem přijeli z různých škol pro sluchově postižené      
a integrované žáky se sluchovým postižením z různých běžných „slyšících“ olomouckých 
škol.  
   Hlavní téma tradiční soutěže, již v pořadí šesté, bylo „Ve jménu R. U. R. (Roboti jako lidé)“ 
podle předlohy dramatu R. U. R. od světoznámého českého spisovatele Karla Čapka (1890 – 
1938). Soutěž byla rozdělena do dvou částí, ve kterých se realizovala týmová práce, a to 
v části nazvané MALBA a v části nazvané TVOŘENÍ „lidského“ ROBOTA z kovu, plastu a 
jiných materiálů. 
 
V části Malba získali prestižní místa žáci: 
místo Olomouc 
místo České Budějovice 
místo Valašské Meziříčí 
 
V části Tvoření „lidského“ robota: 
místo Valašské Meziříčí 
místo České Budějovice 
místo Brno 
 
Nejen žáci, kteří vyhráli, ale i ostatní účastníci soutěže si odnesli drobné odměny a užitečné 
zkušenosti z týmové práce pro další soutěž, na kterou se opět těší.                       
                                                                                                                                             Roman Jirotka 

Paleta ticha 

Hana
celé datum na další řádek, musí být pohromadě, nesmí být rozdělené = (1890 - 1938)
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Celorepublikové sportovní hry sluchově postižené mládeže mají své vítěze 
Slavnostním vyhlášením výsledků skončil 54. ročník Celostátních sportovních her sluchově 
postižené mládeže. Uskutečnil se ve dnech 19. až 22. června 2018 v Hradci Králové a naše 
škola byla jejich letošním pořadatelem. Slavnostní zahájení sportovních her proběhlo na 
atletickém stadionu TJ Sokol Hradec Králové.  
 
Této sportovní akci a svátku sportu udělili záštitu náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová, odpovědná za oblast školství, kultury a sportu, Ing. Jan Sobotka, senátor za 
Trutnovsko a Mgr. Jana Pastuchová, poslankyně PSP ČR.  
  
Byli jsme velmi potěšeni, že na letošní ročník přijali pozvání zástupci 12 spřátelených 
základních škol pro SP, a to Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Kyjov, 
Liberec, Praha - Holečkova, Praha - Ječná, Praha - Výmolova a Valašské Meziříčí, kteří 
s námi přijeli změřit své síly jako soutěžící, ale přijeli se i pobavit jako diváci a fandové 
sportu.  
 
Žáci soutěžili v plavání, lehké atletice, basketbalu, futsalu a malé kopané. Své síly změřili 
v atletických disciplínách: 60 m dívky, chlapci, 800 m dívky, 1500 m chlapci. Dívky i chlapci 
soutěžili ve skoku vysokém i dalekém, ve vrhu koulí, smíšené štafetě 4 x 60 m. V plaveckých 
disciplínách se soutěžilo 50 m prsa (dívky i chlapci), 50 m volný způsob (dívky i chlapci) a 
ve smíšené štafetě 4 x 50 m. 8 dívčích týmů se utkalo v basketbalu a 12 týmů soupeřilo ve 
futsalu. Ve všech kategoriích byly předány diplomy, medaile a hodnotné odměny pro 
sportovce. 
 
Celkové umístění škol: 
1. Ostrava 
2. Praha Ječná 
3. Plzeň 
6. naše škola Hradec Králové. 
„Sportovní hry sluchově postižených žáků mají dlouholetou tradici. Jsou oblíbenou akcí, na 
které se setkávají školy pro sluchově postižené a vy, jako jejich žáci na nich změříte své síly 
v různých sportovních disciplínách. Vím, že jste jistě trénovali na tyto sportovní hry poctivě 
po celý rok. Nejde však jen o sportovní výsledky, ale i o kulturní akci, která je nejen pro vás, 
sluchově postižené žáky z různých škol, velkou příležitostí vyměnit si své zkušenosti,“ uvedla 
ve svém proslovu při zahájení náměstkyně hejtmana KHK Martina Berdychová a popřála 
všem sportovcům dobrý start a radost z výsledků. Se svým slovem se připojila i ředitelka 
komplexu našich škol Iva Rindová: „Na sportovních hrách se navazují a utužují přátelské 
vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi pedagogy z různých škol, kteří vedou žáky k zodpovědnosti, 
vytrvalosti a poctivosti ve sportu, protože jejich handicap ve sportovní oblasti je jenom 
´takové malé nic´.“ 
 
Věříme, že od nás, z Hradce Králové, si všechny týmy odvezly vítězství v podobě soutěžení 
v duchu fair play a navázali četná přátelství, která jsou pro život každého člověka důležitá. 
Sportu zdar a sportovním hrám roku 2019 zvlášť!               Mgr. Vlaďka Lišková, HaMaKu 

Celostátní sportovní hry 

Hana
odrazit text = odstavec od posledního řádku umístění - od 6. místa
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Celostátní sportovní hry 

Hana
Loga = OK, fotky super!!!!
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Jsme PÁTÝ NEJLEPŠÍ TÝM NA SVĚTĚ! 
 
„VŠECHNO JE SKVĚLÉ, KDYŽ JSI SOUČÁSTÍ TÝMU,“ motto, které mne zaujalo při 
návštěvě školy pro sluchově postižené v Buffalu.  
 
Hokej neslyšících není žádná novinka. Jeho historie sahá až do první republiky. Od roku 
1970 bylo uspořádáno několik mezinárodní turnajů a hráli jsme s USA, Kanadou a Ruskem.  
Dříve se pořádaly klubové turnaje, ale od roku 1991 se každoročně pořádá Mistrovství 
České republiky. V roce 1995 byla naše reprezentace i na Deaflympiádě ve Finsku. Od této 
doby se  Češi neúčastnili žádné nadnárodní akce, jako jsou ME, MS a Deaflympiáda. 
 
   Osudový zlom nastal v roce 2016, kdy se nám podařilo uspořádat velký mezinárodní 
turnaj a zde se zrodil nápad přihlásit se na Mistrovství světa (nebyli ani kvalitní hráči, ani 
peníze). Přesto začal trénovat tým pod vedením nového trenéra a realizační tým se snažil 
v šibeničním termínu sehnat peníze. Oslovovali jsme sponzory, psali žádosti o dotace na 
různé instituce, oslovili jsme i slavné hokejové osobnosti a prosili je o pomoc, vymysleli 
jsme i projekt Hithit.cz. Cílem projektu bylo nabídnout lidem za jejich příspěvek 
odměnu.  
 
   Nakonec se vše podařilo a my jsme 19. dubna odletěli na MS do USA, konkrétně do 
Buffalu.  
Čekaly nás dva týdny dřiny, poznání a zážitků. Odehráli jsme zápasy s Finskem, USA, 
Kanadou a Kazachstánem a skončili jsme na posledním místě. Z mého pohledu jsme 
VÍTĚZOVÉ a hlavně: jsme PÁTÝ NEJLEPŠÍ TÝM NA SVĚTĚ, protože ostatní neměly odvahu se 
ani přihlásit. V Buffalu jsme si prohlédli stadion hokejového týmu Buffalo Sabres. Návštěvu 
nám domluvil hokejový brankář, český internacionál Dominik Hašek. Zavítali jsme i do 
Toronta v Kanadě, podívali jsme se na Niagárské vodopády a cestou zpět jsme si v rychlosti 
prošli New York. Bylo to neskutečné dobrodružství. 
 
   Po Americe jsme se vydali na turnaje do Švédska a Maďarska. Nemáme mnoho příležitostí 
zahrát si proti špičkovým týmům, a tak jsme rádi za každou příležitost. Na jaře letošního 
roku jsme se opět zúčastnili turnaje v Maďarsku. Snažíme se zlepšovat své dovednosti na 
ledě a jezdíme na soustředění, protože je pro nás důležité. Důvodů máme hned několik: 
tento rok bychom chtěli uspořádat česko-finský kemp. Finská reprezentace přiletí do ČR, 
kde budeme společně trénovat, poznávat se, ale také odehrajeme i přátelský zápas.  
 

Hokejový sen 
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   V roce 2020 by se mělo uskutečnit vůbec první Mistrovství Evropy. Usilujeme o to, aby se 
pořádalo právě v Hradci Králové. Pokud se vše podaří a najdeme podporu, za necelé dva 
roky se můžeme těšit na pořádný sportovní zážitek. Další velkou akcí, na kterou se 
připravujeme, je Mistrovství světa v roce 2021. Konat by se mělo ve Vancouveru v Kanadě. 
Stále trénujeme, pracujeme na strategii získávání financí, sponzorů, ale také nových hráčů. 
Držme si palce.                                  
                                                                                                    Mgr. Vlaďka Lišková, manager týmu 

Hokejový sen 
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Školka hrou 
 
Začátkem února navštívily učitelky mateřské školy školení s názvem Školka hrou. Školení 
pro nás bylo přínosem z důvodu praktického představení technických pomůcek 
využívaných při výchovně vzdělávacím procesu. Všechny technické pomůcky děti hravě 
ovládaly. Učitelky technické pomůcky v edukačním procesu využívaly přirozeně. „Došly 
jsme k závěru, že takovéto technické vybavení pro všestranný rozvoj dětí by bylo výborné 
používat i při výchově a vzdělávání dětí s vadami sluchu,“ uvedla učitelka Radka Havlová.                                         
                                                                                                                                                               red 

Škola hrou 
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Masáže jsme aplikovali v projektovém dni „Všichni jsme kamarádi a máme se rádi“ 
 
Děti z každé třídy v MŠ ukázaly ostatním, které na kurzy nechodily, jak se masíruje, jak se 
určité tahy provádějí, nakonec se všichni společně namasírovali. Jednalo se o 3 až 4 
jednoduché masérské tahy a jednoduché pomocné masážní techniky. Při spaní v mateřské 
škole s předškoláky, neslyšící děti samy poprosily paní učitelky, zda je mohou namasírovat. 
Neslyšící děti si dokonce naplánovaly předvést masáže na třídní schůzce svým rodičům.  
 
Zpětná reakce dětí na masáže konané v mateřské škole: 
„Mě to nebavilo. Ty brusle, srdíčka,… byla to moc velká práce.“ „Moc se mi to líbilo, ty 
srdíčka.“  Líbilo se mi, když mě kamarád masíroval. Paní se mi líbila.“ „Já jsem tam byla 
s Jiříkem. Líbily se mi srdíčka a medvědi a taky těsto na ramenech. Doma jsem masírovala 
taťku a říkal, že to bylo hrozně příjemný.“ Byl jsem tam jednou, nechodil jsem, ale trénoval 
společně s neslyšícími dětmi u Krtečků.“ „Taky se mě to líbilo, všechno bylo fajn. Paní hezky 
povídala, nekřičela, mluvila klidným hlasem.“ 
 
   Dětem z nejmenší třídy se masírování svých kamarádů moc zalíbilo. Hned druhý den 
vyprávěly, jak doma zkoušely masírovat své rodiče. E. zkoušel masírovat nejprve tatínka a 
poté i maminku. E. si hravě zapamatoval pomocné názvy masážních technik a při jeho  
vyprávění měl po celou dobu radostný výraz. Bylo vidět, že je na sebe pyšný. D. byl ve 
vyprávění o svých dojmech poněkud stručnější, ale spolu s E. se shodli na tom, že je 
masírování moc bavilo. D. doma masíroval záda své maminky a své popisování doplnil 
velmi živou gestikulací, kterou prokládal smíchem jemu vlastním. Celkově masáže oba 
chlapce zklidnily a zjemnily. Přispěly k lepšímu vnímání ostatních dětí, navázaly díky nim 
kamarádské vztahy se staršími dětmi z ostatních tříd a přinesly jim potěšení ze vzájemné 
spolupráce, díky které pomocí doteků došly příjemných pocitů.  
  
   Neslyšící děti chodily na kurzy velice rády. Pilně trénovaly. Skoro všechny děti chodily 
vždy druhý den po kurzu s tím, že doma masírovaly rodiče, babičky nebo sourozence. 
Všechny tahy si pamatují a jsou pyšní, že umí něco, co jiní neumí. Musím říci, že někteří v 
sobě objevily opravdový talent, mají úžasný příjemný dotek.  
                                                                                                                                              učitelky z MŠ  

MŠ, masáže 

Hana
v = na další řádek
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ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 
 
Jsou jednou z aktivit, jak trávit odpoledne ve školním klubu. Kromě sportovních, 
kreativních a dramatických kroužků nabízíme dětem možnost trávit odpoledne i s knihou. 
V několika skupinách se pedagogové věnují prohlubování čtenářských dovedností u žáků. 
   Cílem čtenářských dílen je probudit v dětech zvědavost a touhu dozvědět se více, naučit 
se mít čtení rád. Nevěnujeme se však pouze čtení, ale také tomu, jak si knihu vychutnat a 
naučit se relaxovat. Děti si také vzájemně knihy doporučují a předávají si informace a 
pocity, co přečetly a co se dozvěděly. K dispozici máme nejen školní knihovnu, ale také 
„vlastní“ knihovnu ve třídě určenou pro výuku čtení a jazyků. Občas zavítáme do 
Knihovny města Hradec Králové.  
   Vraťme se k té naší, soukromé knihovně. Knihovna obsahuje různé žánry knih. Oblíbené 
jsou u neslyšících dětí komiksy. Nově mají žáci možnost zapůjčit si knihy v anglickém 
jazyce. Naši žáci se s angličtinou potkávají ve čtvrtém ročníku a ti, kteří jsou pokročilými 
čtenáři, mohou využít i znalosti získané ze čtení anglických knih. Nabídka je sice menší, 
než nabídka českých knih, ale je velmi rozmanitá. Jsme rádi, že žáky čtení baví a věnují se 
mu čím dál více. Je radost vidět a sledovat jejich pokroky.                                                                        
                                                                                                                                Mgr. Vladka Lišková 

ZŠ, aktivity 
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Sláva vítězům! 
Koncem ledna se na internátě konal turnaj v karetní hře Černý Petr. Zúčastnil se ho celý 
internát, a to i žáci základní a střední školy společně s dětmi z mateřské školy. Postupným 
vyřazováním ze hry zůstalo osm vítězů. První místo obsadil David Rossendorf, druhá 
byla Katka Havelková a třetí Tomáš Menša. Krásné čtvrté místo si odnesl Petr 
Doleček, páté místo patřilo Pavlu Olivovi, šestá skončila Nikola Trejtnarová, na 
sedmém místě se umístil Dominik Dao a řadu vítězů uzavřela Hanka Kulhánková.                                         

red 
Více najdete na www.youtube.com/watch?v=9F4SXxVEtEU&feature=youtu.be 

Internát: volný čas 

vítězové 

https://www.youtube.com/watch?v=9F4SXxVEtEU&feature=youtu.be
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Turnaj - Kámen, nůžky, papír 
 
V březnu proběhl již tradiční turnaj ve známé hře „Kámen, nůžky, papír“. Byl to lítý 
souboj, u kterého se zdálo, že nebude mít konce, ale nakonec máme tři vítěze. První se 
umístil Tomáš Menša, druhý Petr Doleček a na třetím místě skončil David Beňo. 
Všichni výherci byli hned po turnaji oceněni a my ještě jednou moc gratulujeme.                                              
                                                                                                                                                   Josef Herz 
 
 
Více na: www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=2XqYvTXNoTU 

Logopedická škola 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=2XqYvTXNoTU
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Stolní tenis  
V březnu také proběhl v tělocvičně naší školy již tradiční turnaj ve stolním tenise. Žáci 
soutěžili ve dvou věkových kategoriích. Mladší žáci hráli tzv. obíhačku, kterou vyhrál David 
Beňo. Druhé místo obsadila Nikola Trejtnarová a na třetím místě skončil David 
Rosendorf. Starší žáci hráli klasický turnaj. Tento vyhrál Václav Fejt, na druhé pozici 
se umístil Lukáš Kaláb, třetí místo obsadil Daniel Wenemoser a čtvrtý skončil Tomáš Menša. 
Gratulujeme všem výhercům!                                                                                                                             
                                                                                                                                      Marcel Hauschke 
 
Více na youtu.be/WRyCN2mBkSw 

Internát: volný čas 

youtu.be/WRyCN2mBkSw
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Pálení čarodějnic 
 
V dubnu jsme s dětmi z internátu pálili čarodějnice. Děti plnily různé úkoly na stanovištích. 
Po splnění všech úkolů se zapálil oheň, na kterém si děti opekly buřty. Po večeři všichni 
dostali odměnu a nakonec děti z papíru vyrobily čarodějnici, daly ji na hranici a zapálily. S 
radostí se tak zbavily všeho zlého a špatného.                                           
                                                                                                        Pepa Herz, foto: Zděnka Dvořáková 
                                                                                              
Více na www.youtube.com/watch?v=bSamv-Kbah4 

Akce internátu 

http://www.youtube.com/watch?v=bSamv-Kbah4
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Laser game 
 
Děti z obou Jablíček si byly společně začátkem května zahrát hru: Laser Game. Zúčastnili se 
všichni, a to od nejmladších až po nejstarší. Výsledek hry pro nás nebyl důležitý. Šlo nám o 
to, aby si děti vyzkoušely, jakou mají mušku, porovnávali jsme společně, kolikrát za hru se 
kdo do koho trefil a kdo kolikrát takzvaně „zemřel“. A hlavně jsme si přitom užili spoustu 
zábavy.  
                                                                                                      Pepa Herz, foto: Zděnka Dvořáková 
Více na  www.youtube.com/watch?v=ivT6eWNUJy0&feature=youtu.be 

Internát - Jablíčko I. a II.  

https://www.youtube.com/watch?v=ivT6eWNUJy0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ivT6eWNUJy0&feature=youtu.be


 

www.neslhk.com 

Malování na asfalt 
 
Na internátu jsme v polovině května uspořádali akci, při které jsme společně malovali na 
asfalt. Nejprve jsme pracovali ve skupinách, potom si mohl ještě každý malovat 
individuálně. Na závěr jsme si kresby prohlédli a zapsali výsledné hodnocení. Následující 
den pak proběhlo vyhlášení výsledků a rozdání odměn. Pokud by vás zajímalo, která ze 
skupinek vyhrála a kdo byl nejlepší z jednotlivců, můžete se podívat na fotografie z akce 
(viz odkaz níže pod textem).  
                                                                                                      Pepa Herz, foto: Zděnka Dvořáková 
 
Více na www.youtube.com/watch?v=rjqPk-2Z9UA&feature=youtu.be 

Internát 

http://www.youtube.com/watch?v=rjqPk-2Z9UA&feature=youtu.be


 

www.neslhk.com 

Děti z JABLÍČEK v centru FLYZONE 
(zavzpomínání na milou akci) 
 
Koncem února prožily děti z obou Jablíček (bydlení rodinného typu) netradiční odpolední 
zábavu. Vydaly se společně do zábavného centra Flyzone. A co je tam čekalo? Spousta 
atrakcí, různé druhy trampolín, na kterých se vyřádily a vyzkoušely si akrobatické kousky 
a skoky. Také odvážně zdolaly horolezeckou stěnu, vydaly se na překážkovou dráhu a 
mnoho dalšího. Děti byly z nabízeného programu úplně nadšené a odpoledne si moc užily. 
A nezůstalo jen u této návštěvy, do zábavného centra jsme se vydali s nadšením znovu.     
                                                                                                    Anna Keri a Mgr. Zdeňka Dvořáková 
 

Více na www.youtube.com/watch?v=YTapxtEIhFY 

JABLÍČKO I. + II.  

http://www.youtube.com/watch?v=YTapxtEIhFY
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VOŠ a TKN 

Tlumočení znakového jazyka je pro neslyšící nezbytnou službou 
(pořad o VOŠ se vysílal dne 30. května v 16:10 hodin) 
 
Jak víme, v naší zemi je katastrofální nedostatek profesionálních tlumočníků českého 
znakového jazyka. Vedení naší školy dlouhodobě přemýšlelo, jak tento nepříznivý stav 
zvrátit a rozhodlo se o zřízení nového oboru VOŠ obor tlumočník českého znakového 
jazyka, který by byl zařazen do školní soustavy MŠMT. Z tohoto důvodu byla před dvěma 
lety v naší škole otevřena Vyšší odborná škola tlumočnictví znakového jazyka, jejímž cílem 
je vzdělávat budoucí tlumočníky, po kterých je v naší zemi stále velká poptávka. 
    
   Prvním vysokoškolským oborem, který byl vytvořen speciálně pro sluchově postižené 
studenty, byla výchovná dramatika neslyšících na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Výuka 
byla zahájena v roce 1992. Během té doby vyšla z fakulty řada sluchově postižených 
absolventů, kteří našli uplatnění hlavně ve školách pro sluchově postižené. 
 
V tomto díle pořadu TKN, který bude (byl) věnován vzniku, obsahu a poslání tohoto 
specifického oboru na VOŠ při naší škole se autoři pokusili zachytit atmosféru, která na 
škole panuje, mluvili s pedagogy, tlumočníky, psychology, logopedy i studenty, jak se jim na 
škole studuje, co od oboru očekávají a jak jsou spokojeni. Zaměřili se na to, jakou šanci na 
trhu práce budou mít po skončení studia a jak budou prospěšní široké komunitě 
neslyšících a lidem s těžkou vadou sluchu, kteří preferují komunikaci v českém znakovém 
jazyce.  
 
Tlumočení znakového jazyka je pro neslyšící nezbytnou službou v mnoha běžných 
životních situacích, bez tlumočníka se velmi často neobejdou. V ČR je ale dlouhodobě 
tlumočníků nedostatek a neslyšící k této službě nemají takový přístup, jaký by potřebovali. 
Na současnou situaci v oblasti dostupnosti tlumočníků se redaktoři zeptali ředitelky 
největšího českého zprostředkovatele tlumočnické služby u nás Mgr. Šárky Prokopiusové, 
prezidentky SNN a ředitelky naší školy Mgr. Ivy Rindové a několika neslyšících klientů. 
 
Cílem natočení tohoto dílu bylo zpřístupnění informací i poslání a významu VOŠ široké 
slyšící veřejnosti a aby se na obor hlásili i noví uchazeči z řas slyšící mládeže, ale i 
dospělých, kteří přicházejí s neslyšícími do každodenního kontaktu na úřadech, v bankách 
či u lékaře.  
 
Autor scénáře byl Milan Fritz, který působil i v roli redaktora a průvodce pořadu. 
Shlédnout celý tento díl o VOŠ můžete na:  
www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub neslysicich/218562221800010/ 
                                                                                                         Milan Fritz, Petr Vysuček, redakce 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub%20neslysicich/218562221800010/
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Hasiči a funkce Integrovaného záchranného systému 
 
Naše žáky navštívili hasiči z Královéhradeckého hasičského záchranného sboru. 
Jednalo se o dva přednáškové bloky: jeden byl určen žákům prvního stupně a druhý 
starším žákům druhého stupně.  
 
Žáci se seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému. Jak si zajistit pomoc 
v nebezpečí, jaká telefonní čísla používají slyšící a neslyšící. Velkou pomocí pro neslyšící je 
aplikace Záchranka, kterou si děti mohou stáhnout do svých chytrých mobilů, a mají tak 
možnost zajistit si pomoc snadněji než psaním SMS zpráv. Dětem bylo vysvětleno, jak by se 
měly v případě požáru chovat. Jak požár uhasit, jak rozlišit typy popálenin a jak postupovat 
při jejich ošetření. Co děti hodně zajímalo, bylo, co práce hasiče obnáší, kdo se může stát 
hasičem, co všechno musí zvládat. Z čeho se skládá hasičská výzbroj, kolik výzbroj váží. 
Výzbroj si mohli žáci také vyzkoušet. Setkání bylo pro naše žáky inspirující    a pro kluky 
hodně zajímavé, kdy se všichni dozvěděli mnoho užitečných informací. 
   Podobnou možnost měli žáci i se záchranáři, kteří tentokrát přijeli z Pardubického kraje. 
Některé informace si zopakovali, jiné informace pro ně byly nové. Jsme velice rádi, že se 
naši žáci s chutí zapojují do těchto aktivit a rádi se učí novým věcem. Všechny získané 
informace rozhodně využijí ve svém dalším životě a my pevně věříme, že nadcházející léto 
a prázdniny prožijí bez úrazů, aby nemuseli nikoho zachraňovat, nebo aby si sami 
nezpůsobili jakýkoli úraz.   
                                                                                                                                Mgr. Vlaďka Lišková 

Volný čas 
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Přípravy na další vzdělávání 
Někteří naši žáci si stále lámou hlavu s výběrem oboru studia po skončení základní školy. 
Není nic lepšího, než si vše v praxi vyzkoušet. Žáci tříd 8. B a 7. AI společně se svou 
učitelkou požádali vedení SOU o možnost vyzkoušet si, co obnáší práce kuchaře. A tak si 
během školního roku několikrát v kuchyni vyzkoušeli uvařit různé druhy jídel. Na jejich 
poslední hodině se pekla pizza a vařily tvarohové knedlíky s jahodami. Žáci byli velmi 
šikovní a jejich pokrmy byly výborné. Doslova se po nich zaprášilo.                                                  
                                                                                                                                   Mgr. Vladka Lišková 

Studium 
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Nejlepší televizní zážitek i pro neslyšící 
(zpoplatněná služba) 
 
Jedná se o nově zavedenou službu Lepší.TV a horkou novinku, která je určena pro 
všechny uživatele. Nejvíce ji ocení osoby se sluchovým postižením.  
Jedná se o novinku, která byla spuštěna v polovině letošního měsíce května. Neslyšící mají 
možnost zvolit si zobrazování skrytých titulků „nejen“ pro neslyšící, které lze nalézt v 
živém vysílání, ale i v archivu pořadů TV (videotéce). 
   Lepší.TV nabízí 82 TV stanic včetně mnoha prémiových stanic v základní nabídce, 
jednoduché ovládání. Výhodou je, že sledovaný pořad si můžete kdykoliv pozastavit, 
posunout zpět nebo dopředu (v archivu) a také neomezeně nahrávat libovolné pořady. 
Všechny pořady lze sledovat až 30 dní zpětně. Vše za cenu 199 Kč měsíčně.                                                   
                                                                                                                                                                  red 

Společnost: TV nabídka  

Hana
v = na další řádek
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Projekt Učíme se podnikavosti 

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu Učíme se podnikavosti, který má 
dětem prvního i druhého stupně ZŠ představit přínosy profesního života, výběru povolání   
a utvoření kvalitní cesty životem. Jde ve velké míře o rozvoj finanční gramotnosti a etické 
výchovy. Pedagogové naší školy se tak zapojili do projektu, aby vytvořili Centrum kolegiální 
podpory pro Královéhradecký kraj. Naším cílem je vybudovat partnerskou síť zapojených 
základních škol z kraje a předávat si zkušenosti na krajské, republikové i mezinárodní 
úrovni.                                                                                                                   Mgr. Ivana Přívratská 

Logopedická škola 
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V pátek 1. června oslavili žáci 3. D a 3. C den dětí hrami v přírodě. Ve stínu borovic postavily 
kouzelné stavby příbytků pro lesní skřítky a odměna je čekala ve formě sladké studené 
zmrzliny.                                                                                                                                    Přívratská   

Logopedická škola 
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Loutkové divadlo Honzíka HO HO 
 
V červnovém parném odpoledni nás opět pobavil žák Honzík Cimprich ze třetí třídy svým 
originálním loutkovým představením. Tentokrát o bábě, která neuměla létat, ale co horšího, 
zajala Hurvínka, Máničku i Žeryka. Na dětech v obecenstvu bylo, aby je vysvobodily.  Plnění 
úkolů zlé báby bylo velmi zábavné a nakonec jsme všechny úkoly zvládli. Ať žije Hurvínek 
a Honzík HO HO!                                                                                                  Radka Černohousová 

Logopedická škola 
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Učebna nazvaná „ZELENÁ ČTYŘKA“ 
V rámci pracovních činností se žáci ZŠ logopedické učí udržovat naši zelenou učebnu 
nazvanou Zelená čtyřka. V minulých letech byly zakoupeny dvě nové dřevěné sestavy na 
sezení, které žáci druhého stupně pravidelně natírají. Na záhonech byly nově vysazeny 
bylinky, a to rozmarýn a levandule. Kvetoucí záhonky se rozrostly o cynie, macešky a 
čínský karafiát. V rámci celoškolní akce Den Země, který se pravidelně koná vždy na konci 
dubna, žáci plejí, okopávají, zalévají a upravují záhony, aby pak Zelená čtyřka 
zpříjemňovala prostory před naší školou žákům i čekajícím rodičům.               Zita Nováková 

Logopedická škola 
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